
  

 

 

 

 

 

HET VIERTJE 
 

Informatie over de week van 01-07 mei 2021 

Vijfde zondag van Pasen jaar B 
Hand. 9,26-31     1Joh. 3,18-24    Joh. 15,1-8 

Ter overdenking: Het belang van meditatief gebed 

Beste broeders en zusters,  
In onze voortgaande catechese over het christelijk gebed, staan we nu stil bij 
het belang van meditatief gebed. Iedereen heeft behoefte aan momenten 
van bezinning te midden van de drukte van ons dagelijks leven. Voor 
christenen is meditatie niet louter een kwestie van introspectie, maar een 
gebedsmethode, een middel om Christus te ontmoeten, vooral in de 
mysteries van zijn aardse leven. Hoewel er in de rijke geestelijke traditie van 
de Kerk vele meditatiemethoden bestaan, hebben zij alle één enkel doel: ons 
in staat te stellen te groeien in onze relatie met Jezus, onze Verlosser. Door 
de genade van de heilige Geest wordt onze verbondenheid met Christus in 
het geloof gevoed door het gebruik van ons intellect, onze verbeelding, onze 
emoties en onze verlangens. De Catechismus leert dat meditatie over de 
geheimen van Christus ons geloof verdiept, de bekering van ons hart uitlokt 
en onze wil versterkt om in zijn voetstappen te treden (vgl. nr. 2708). Zo kan 
elk woord en elke handeling van onze Heer ons raken en deel worden van ons 
eigen leven. Op elke bladzijde van het Evangelie worden wij uitgenodigd 
Christus te ontmoeten en in Hem de bron van ons heil en ons ware geluk te 
ontdekken.(bron: uit de audiëntie van paus Franciscus, 28 april 2021)   
 
Misvieringen dagelijks in de St. Pauluskerk 

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur (Na afloop hiervan is er altijd een 
luisterend oor en een kopje koffie of thee.) 

- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur 



Voorgangers voor de komende weekenden  

- 08 mei 2021  : pater Andy  
- 09 mei 2021  : pater Andy 
- 13 mei 2021  : pater Luc (Hemelvaart om 10.00 uur) 
- 15 mei 2021  : pater Simon  
- 16 mei 2021  : pater Simon  
- 22 mei 2021  : pater Luc 
- 23 mei 2021   : pater Luc 
- 29 mei 2021  : pater Simon  
- 30 mei 2021  : pater Simon  

 
Coronabeleid: beperkte verruiming in R.-K. Kerk, voor grote kerkgebouwen 
met ingang van 29 april 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe 
te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming 
geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen 
hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien 
procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de 
coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere 
versoepeling toe vinden de bisschoppen. 
 
In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen 
dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30. De 
bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om 
voorzichtigheid  en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke 
leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote 
kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van 
afstand, reserveren, hygiëne enzovoort. 
 
Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk 
geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies 
daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor 
grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren. (bron: 
https://www.rkkerk.nl) 
 
De coronaregels zijn nog steeds van toepassing op alle vieringen. 



- Reserveren is nog steeds nodig, omdat slechts 10% van het aantal 
zitplaatsen beschikbaar is. In onze Pauluskerk betekent dit dat er maximaal 50 

kerkgangers bij de viering aanwezig kunnen zijn. Reserveren moet telefonisch: op 
dinsdag en vrijdag tussen 9:00 uur – 10:30 uur en tussen 15:00 – 17:00 uur; 
telefoonnummer: 020-6191766.  
- Aanmelden bij de deur is vereist. Dit om het aantal aanwezigen te kunnen 
tellen, om de gezondheidsvragen te kunnen stellen en om mensen te wijzen 
waar ze kunnen zitten, dit in verband met de 1 ½ meter afstand die in acht 
moet worden genomen.  
- Na drie weken zijn alle gegevens omtrent gezondheid vernietigd  
- Dringend advies: doe in de kerk een mond-neuskapje op en gebruik 
desinfecterende handgel. Neem een kapje en een flesje gel mee. Eventueel 
kunt u een kapje bij binnenkomst van ons krijgen.  
- Alleen voorganger en cantor zingen. 
 
Meimaand is een Mariamaand 

Mei is voor ons katholieken de maand van Maria. De Romeinen noemden de 
meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het 
gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. 
 
Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven 
van Maria wordt gevierd, heeft de Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods 
toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de 
maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van 
het Mariagebed Weesgegroet. 
 
Sinds oktober 2020 zijn we begonnen met het dagelijks bidden van de Rozenkrans 
in de kapel. Na de Mis van 11.00 uur wordt de Rozenkrans gebeden. Wil je een 
bijzondere genade en bescherming op voorspraak van Maria verkrijgen, kom dan 
van maandag tot en met vrijdag meebidden. 
 
Intentie  

• Eline  Duivelshof 

• Toon Van Amsterdam 

• John Bul 

Collecte+kaarsen+intenties (24-25 april): 196,65€ 
 
R.K parochie De Vier Evangelisten op internet en in sociale media 



Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam (elke zondag wordt de viering van 
10.00 uur live gestreamd)  
 
Het evangelie van Johannes 15,1-8 

In het Johannesevangelie gaat het niet langer over de wijngaard en de 
wijngaardenier, over Israël en zijn God, maar over de wijnstok en de ranken, over 
Jezus en de zijnen. Zo komt het accent te liggen op de verbondenheid. De nieuwe 
gemeenschap tussen Jezus en de zijnen vraagt om een nieuw beeld. ‘Ik ben de ware 
wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer’. “In deze ‘Ik ben’-affirmatie openbaart 
Jezus ons iets van zijn verhouding tot de Vader (de wijnbouwer) en van onze 
verhouding (de ranken) tot Hem (de wijnstok). Jezus is de ware wijnstok en wie in 
Hem blijft zal goede vrucht dragen.  Vrucht dragen is alleen maar mogelijk voor wie 
in gemeenschap met Jezus blijft. Wat betekent dat : ‘in Jezus blijven’? Vers 7 brengt 
ons zeker op het spoor: het is luisteren naar Jezus’ woorden en er naar handelen. En 
volgens Johannes betekent Jezus liefhebben = luisteren naar zijn woorden. ‘Wanneer 
iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben 
en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet 
liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie horen zeggen, zijn niet mijn 
woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.” (Joh.14,23-
24). De diepste motivering van die verbondenheid met Jezus wordt aangegeven in 
vers 5: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’. Die verbondenheid met Jezus is 
eigen aan het leven van de leerling van Jezus. Zonder die verbondenheid is er zelfs 
geen sprake van leerling-zijn, van christen-zijn: vers 5c ‘Maar zonder mij kun je niets 
doen’ (NBV) of ‘Los van mij kunnen jullie niets’ (Willibrord 1995). Die vruchtbaarheid 
van de leerling komt niet van hem zelf, maar van Jezus; vers 4, ‘een rank die niet aan 
de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen’. En wat nu over ‘het niet 
dragen van vruchten’ – over ‘het bijsnoeien’ en ‘het rein zijn’? Volgens vers 3 zijn de 
ranken (de leerlingen) al rein door het woord dat Jezus hun verkondigd heeft.  
Geënt worden op wijnstok Jezus heeft alles te maken met het woord dat hij spreekt 
en dat hij is. Het komt erop aan te luisteren naar zijn boodschap en die ook in praktijk 
te brengen. Door het geloof in het woord dat Jezus heeft verkondigd zijn de 
leerlingen geschikt geworden vruchten voort te brengen. Toch wordt de rank die 
vrucht draagt gesnoeid (gezuiverd) opdat die meer vruchten draagt. Maar in ieder 
geval gaat het hier om de ‘vruchten’ van het geloof; de gelovige mag zich niet in een 
passieve rust vermeien! Wie geen vruchten draagt – zo klinkt het dan in de 
beeldspraak van dit evangelie – wordt als een rank afgeknipt (afgesneden) en 
weggeworpen. Hij wordt gescheiden van de stam die (echt) leven geeft; dit brengt 
alleen maar ondergang en vernietiging voort. 

https://www.devierevangelistenamsterdam.nl/

